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Metodika
Za �mto účelem jsme vytvořili čtyři ma�ce čítající 23 chroma�ckých a
morfologických znaků (Tab. 1), popisující jednotlivá věková stádia a
pohlaví (mládě, juvenilní jedinec, adultní samec, adultní samice) pro
20 druhů gibonů, na základě fotografické dokumentace a popisech
zbarvení gibonů v literatuře. Tyto ma�ce jsme posléze op�mizovali na
molekulární fylogenezi převzatou ze Springer et al. (2012), doplněnou
o údaje z Choudhury (2013) a Thinh et al. (2010), za účelem
rekonstrukce ancestrálních znakových stavů u klíčových společných
předků. Rekonstrukce jsme provedli pomocí metod maximum
parsimony a maximum likelihood v programu Mesquite (Maddison &
Maddison, 2015).

Výsledky
Z rekonstrukcí vyplývá, že společný předek Hyloba�dae (Obr. 4) se vyznačoval 
podobným zbarvením a kombinací sexuálního a ontogene�ckého 
dichroma�smu jako recentní rody Nomascus a Hoolock (Obr. 1 a 2). U těchto 
rodů se mláďata rodí béžová a před dosažením prvního roku přebarvují do 
černého zbarvení. Za�mco samci zůstávají po zbytek života černí, samice krátce 
před dosažením sexuální dospělos� přebarvují zpět do béžového zbarvení 
podobajícího se mláděcího šatu (Obr. 5). Tento typ dichroma�smus později 
zanikl, pravděpodobně dvakrát nezávisle u rodu Hylobates a Symphalangus 
(Obr. 6). Předek rodu Hylobates měl odlišný typ dichroma�smu, který se 
zachoval pouze u gibona kapového (Hylobates pileatus) (Obr. 3).  Pro pochopení 
evoluce dichroma�smu gibonů bude nutné zasadit rekonstrukce do 
fylogeografického kontextu. Tímto směrem se bude ubírat náš další výzkum.

Úvod
Giboni (Hyloba�dae) jsou skupinou až dvace� druhů lidoopů, 
obývající tropické a subtropické lesy Jihovýchodní Asie a Indonésie, 
zahrnující rody Hylobates, Nomascus, Symphalangus, Hoolock 
(Chivers et al. 2013). Giboni se vyznačují mezi lidoopi nezvyklou 
barevnou variabilitou (Obr. 1, 2 a 3), některé druhy navíc vykazují 
zvláštní kombinaci ontogene�ckého a sexuálního dichroma�smu. 
Cílem naší práce bylo detailně popsat zbarvení jednotlivých druhů 
gibonů a s využi�m fylogene�ckých metod rekonstruovat jeho 
evoluci.

1.) Převzato z Chivers (2013).

2.) Upraveno dle Chivers (2013).
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Obrázek 1. Nomascus siki. Zbarvení samce a 
samice.1
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Obrázek 2. Hoolock Hoolock. Zbarvení samce a 
samice. 1

Obrázek 3. Hylobates pileatus. Zbarvení Samce a samice .1

Obrázek 4. Podoba dospělého samce a dospělé samice společného předka gibonů 
vyplývající z fylogene�ckých rekonstrukcí ancestrálních stavů rekonstruovaných 
metodou maximální likelihood.2

Obrázek 5. Rekonstrukce ancestrálních stavů metodou maximální likelihood pro 
znak zbarvení srs� (A) u mláděte a juvenilního jedince (A) a  u dospělého samce a 
samice(B).

Tabulka 1.  Seznam znaků (11-19 znaky zbarvení, 20-23 znaky morfologické).

Obrázek 6. Schéma�cký popis evoluce sexuálního dichroma�smu gibonů. Zelené úsečky značí nezávislé vzniky sexuálního 
dichroma�smu, červené úsečky nezávislé ztráty sexuálního dichroma�smu.


